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Reklama w Informatorze Ogólnopolskim 
Domy Opieki i Sanatoria Nr 15/2017

Portal  internetowy  www.domyopieki.pl  przygotowuje  kolejne   wydanie  Informatora  Ogólnopolskiego
Domy Opieki i Sanatoria. Informator wydawany jest o d 2002 roku. 
Piętnaste  wydanie planowane jest na styczeń 2017r.

Chcieliby śmy zaproponowa ć Państwu wykorzystanie jego łamów do zaprezentowania Pa ństwa Firmy i jej 
produktów. 

Informator adresowany jest do ludzi starszych oraz rodzin poszukujących właściwej opieki dla swoich bliskich w
Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, hospicjach, prywatnych domach opieki i sa-
natoriach.  Ponadto,  trafi  on  także bezpośrednio  do  Domów Pomocy Społecznej,  domów opieki  i  podmiotów
świadczących usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.

Dystrybucja bezpłatnych egzemplarzy odbywa się w wybranych szpitalach, przychodniach, aptekach, klubach
seniora oraz urzędach miast (za ich pośrednictwem podczas lokalnych imprez, wydarzeń i spotkań dla seniorów
oraz w klubach seniora)  Egzemplarze otrzymują również PCPR-y, fundacje i stowarzyszenia działające na polu
pomocy społecznej

Akcje kolporta żu w szpitalach i centrach handlowych  – akcje planowane z wyprzedzeniem. W akcji biorą też
udział osoby z domów opieki udzielające informacji o warunkach i zasadach przyjęć. 

Dystrybucja wysyłkowa – za pośrednictwem portalu.

1. Informator Ogólnopolski „Domy Opieki i Sanatoria ” Nr 15/2017

Zawarto ść Informatora stanowi ą
• kolorowe prezentacje placówek opiekuńczych,
• wykaz danych teleadresowych domów pomocy społecznej, 

domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych, sanatoriów z całej Polski,
• wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
• wykaz Uniwersytetów III Wieku,
• Kluby Seniora,
• artykuły redakcyjne.

Reklama całostronicowej w bloku reklamowym + prezen tacja firmy w
portalu www.domyopieki.pl  w dziale oferta firm

Cena: 1450 zł + VAT

Artykuł sponsorowany na 2 strony + prezentacja firm y w portalu 
www.domyopieki.pl  w dziale oferta firm

Cena: 1200 zł + VAT
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